
Innspill til Forskningsrådets strategi for åpen forskning

Bruk dette skjemaet for å gi innspill til Forskningsrådets strategi for åpen forskning.
Innspillsrunden begynner uke 44 og varer til 1. februar 2019.

Les mer om de tre innspillsdokumentene på Forskningsrådets sider. Din institusjon eller virksomhet
kan delta i innspillsrunden.  Ved store institusjoner og virksomheter, kan underliggende enheter
(som for eksempel fakulteter og avdelinger) sende separate innspill. Dere velger selv om dere
ønsker å gi innspill til ett eller flere tema.

Innspill sendes som vedlegg til e-post: openscience@forskningsradet.no

Ethvert innspill som mottas innen 1. februar 2019, regnes som saksdokument i strategiprosessen
og publiseres offentlig på Forskningsrådets nettsider.

Forskningsrådet vil ikke besvare eller kommentere innspill. Prosessen er offentlig. Anonyme innspill
blir ikke behandlet eller lagt på nett. Vedlegg utover dette skjemaet vil ikke bli lest.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg som for eksempel bryter med personvernet, har
krenkende utsagn eller inneholder spam eller reklame.

Generelle spørsmål kan rettes til: openscience@forskningsradet.no

Innspillskjemaet følger denne disposisjonen:

1. Dagens situasjon:
Beskriv kort styrker og svakheter i dagens system med vekt på eksisterende rammevilkår,
praksis og kultur.

2. Vurderinger:
Svar på de spørsmålene i innspillsdokumentene som er mest relevante for ditt område.

3. Målsettinger:
Hva bør være mål og ambisjonsnivå det er ønskelig å oppnå innenfor ditt område.

4. Anbefalinger og tiltak:
Hva er de mest relevante anbefalingene og tiltakene som bø r fremheves innenfor ditt
område?

5. Eventuelle andre vurderinger og kommentarer.



Informasjon om avsenderen

Navn på ansvarlig avsender

Institusjon

Underliggende enhet

Informasjon om hvilket tema det svares på i dette innspillsdokumentet (må besvares):
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1. Dagens situasjon (maks 3200 tegn inkl mellomrom):
Beskriv kort styrker og svakheter i dagens system med vekt på eksisterende rammevilkår,
praksis og kultur.
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2.  Vurderinger (maks 6400 tegn inkl mellomrom fordeles på 2 sider):
Svar på de spørsmålene i innspillsdokumentene som er mest relevante for ditt område.
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Forts. fra forrige side.
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3. Målsettinger (maks 3200 tegn inkl mellomrom):
Hva bør være mål og ambisjonsnivå det er ønskelig å oppnå innenfor ditt område?
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4. Anbefalinger og tiltak (maks 3200 tegn inkl mellomrom):
Hva er de mest relevante anbefalingene og tiltakene som bør fremheves innenfor ditt
område?
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5. Eventuelle andre vurderinger og kommentarer (maks 3200 tegn inkl mellomrom):
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	Navn på innsender: Rektor Nina Skarpenes
	Navn på Institusjon: Politihøgskolen
	Spørsmål 1: Styrker i dagens system ved Politihøgskolen (PHS):1. De fleste prosjekters problem- og prosjektformuleringer er i dag åpne i form av publisering på cristin og/eller via egen institusjons nettside. Dette har blitt styrket etter innføringen av GDPR som i enda større grad kobler pågående forskning til overordnet oversikt ved PHS, samt arbeid med implementering av intern Datahåndteringsplan. Dette gjelder også arkivering av allerede gjennomførte PHS-prosjekter i NSD sin tjeneste for dataarkivering.2. PHS har, sammen med andre nordiske land, en gullstandard publiseringskanal; Nordisk politiforskning. Dette gjør at utgangpunktet om åpen tilgang til forskning, for og av forskere og praktikere, er godt ivaretatt i form av åpen tilgang til publikasjoner. I tillegg har PHS gjennom sitt åpne institusjonelle arkiv tilgang til andre utgivelser i pre-print format. I tillegg deles forskningsformidling ofte i fagblader. Når det som skal deles ikke kan gjøres offentlig, deles det likevel mellom PHS og politi- og lensmannsetaten for øvrig (eksempelvis via Ko:de. For mer info, se: https://www.okokrim.no/kode.416642.no.html). 3. Et av målene med åpne forskningsprosesser er å bidra til raskere global kunnskapsspredning, ved at resultater også blir tilgjengelige i samfunns-, profesjons- og yrkesområder som ikke har like god tilgang til forskningsartikler. Politiet prioriterer kunnskapsdeling i etaten, for eksempel via Ko:de, men også via informasjonsdeling om forskning og forskningsarrangementer på politi- og lensmannsetatens interne nettside; Kilden. Samtidig betyr dette at det er et sterkere behov for å kunne lese og tolke forskningslitteratur i profesjonen. Det stilles tydeligere krav i metodeundervisningen i både bachelor- og masterutdanningen. Det å i større grad åpne forskningsprosessene og inkludere masterstudenter i disse, kan være med på å styrke lesning og fortolkning av forskningsresultatet og forskningsprosessen.4. Et annet av målene med åpne forskningsprosesser er å bidra til raskere global kunnskapsspredning, ved at resultater også blir tilgjengelige i land som ikke har like god tilgang til forskning. Sett fra politiforskningens side, er det per i dag få andre open access journaler, noe som kan tale for at publiseringsspråket bør være engelsk. Samtidig er det en nordisk journal hvor det i utgangspunktet skal være mulig å skrive på eget nordisk språk. Dette har også en verdi.Svakheter i dagens system:1. Det krever kontinuerlig arbeid å utvikle en god infrastruktur, slik at man kan jobbe frem og dele forskning og dens prosesser åpent.2. Dataarkivering er en utfordring, siden dette krever at infrastrukturen må bygges opp.3. Videre kan det være en utfordring å praktisere åpen arbeidsflyt om tema som er sensitive og ikke nødvendigvis mulig å dele med andre før de er publisert. I andre fag og i andre land er det allerede ordninger med åpne forskningsprosesser når det gjelder publiseringer og fagfeller. Å oppnå større grad av åpenhet når det gjelder Nordisk politiforskning, vil kunne kreve nordiske avklaringer, siden utgivelsen vil være basert på et nordisk samarbeid.
	Vurderinger 2: 
	Vurderinger1: 
	Målsettinger: 1. Prioritere arbeid med infrastruktur for å understøtte eksisterende og nye områder. Gjennom dette vil man på en bedre måte sikre åpne forskningsprosesser uten å forringe brukerinvolvering eller kvalitet.2. Hovedkildene til finansiering av forskning- og utviklingsarbeid ved PHS er per i dag ikke NFR. Konsekvensene ved å innføre åpne prosesser må derfor utredes, slik at man ivaretar hensynet til PHS sine hovedfinansieringskilder og spesielle hensyn til politidata og registre. 3. Avklare om det bør tilbys en engelskspråklig nordisk publiseringskanal, fremfor en som tillater publisering på nordisk språk og har sammendrag på engelsk, slik som i dag.4. Det kan være behov for avklaring av hva som finnes av åpen politiforskning generelt. PHS er av den oppfatning at politiforskning prinsipielt bør være åpen og transparent, og kun i spesielle tilfeller, med vektige argumenter, holdes intern. Retten til unntakstilfeller med hemmelighold, selv med offentlig finansiering, bør derfor diskuteres mellom politiforskere og deres finansieringskilder.
	Anbefalinger og tiltak: 1. Vurdere om det er fare for at kravet til åpenhet bidrar til å forringe forskning på politiet, fordi det er noen tema som ikke umiddelbart kan deles. Dette gjelder eksempelvis planen om den europeiske åpne forskningsskyen (EOSC).2. Avklare hva finansieringskildene kan gå med på av deling. Eksempelvis, hvilke data kan lastes opp og gjøres tilgjengelig og ikke.3. Satse på å bygge opp infrastruktur for å kunne jobbe med åpne forskningsprosesser, og avklare hva det vil kreve av PHS.4. Generelt er det ønskelig at NFR er med på å holde diskusjonen i gang rundt temaet åpne forskningsprosesser. Dette er et tema som ikke bare berører forskere, men også forskningsadministrativ støtte og organisasjonen selv. Det berører i tillegg undervisningen, særlig undervisning i forskningsmetode for å utdanne nye forskere som tar åpen forskning som en selvfølge.
	Eventuelt: Åpenhet i forskningen er viktig, og dette må særlig være en rettesnor når PHS dokumenterer det som publiseres. Her kan for eksempel fortettede artikler med trange krav til omfang være et problem. En del av åpenheten vil også bestå i å gjøre materiale tilgjengelig for andre, men det blir et spørsmål hvor langt man skal gå her. Når data er samlet inn kvalitativt, ansikt til ansikt, handler det mye om informantens tillit og kommunikasjon med en man stoler på. I PHS sin fagverden kan temaene i tillegg ofte være følsomme. Vi antar derfor at slike data ikke skal legges i åpne arkiver. Vanskeligere er det med surveyer der temaer og bakgrunnsdata kan være av følsom karakter: For det første er det vanskelig helt å gardere seg mot at dataene brukes av folk som ikke er oppmerksom på risikoen for eksempelvis bakveisidentifisering. Forskeres taushetsplikt og kildevern er viktig for å gi mulighet til å intervjue informanter også om kritikkverdige eller straffbare forhold. Reglene om taushetsplikt vil i hvert fall et stykke på vei gi en mulighet til å verne kilder. Det er imidlertid problematisk om åpen tilgang til forskningsdata gir andre en mulighet for bakveisidentifisering. Det er derfor viktig at prinsipper for åpen forskning utformes slik at hensynet til å ivareta informanters anonymitet blir betryggende ivaretatt. For det andre vil brevet, hvor man ber om samtykke fra informantene, måtte inneholde formuleringer som klart viser at mange vil kunne få tilgang til dataene i etterkant. Det er en risiko at dette kan medføre en lavere svarprosent. For det tredje kan en god survey inneholde en god porsjon innovasjon bare i de temaene som tas opp, måten man spør på etc. Med mindre man ønsker «amerikanske tilstander» der spørsmålsbatterier er blitt kommersielle produkter, har man en risiko for at «sekundærforskere» i for stor grad kan leve videre på dataene og få større kreditt enn de som faktisk så temaet først. Mange «sekundærforskere» vil også ha svak kontekstuell kompetanse. Her er det behov for klare grenseoppganger.Til slutt ønsker PHS å gi noen erfaringsbaserte kommentarer om brukermedvirkning. Det er helt klart store gevinster ved ikke å ha «ovenfra-ned» forskning der man ikke ser og hører på dem som er berørt. Men:1. Brukergruppa kan være svært bredt sammensatt. Hvordan kan man være sikker på at brukerne har forankring med en noenlunde representativitet?2. Noen brukergrupper kan legge tunge føringer på hva som skal forskes på, hvilken innfallsvinkel man skal ha og hvem som skal være informanter.3. Det har dukket opp nye semifaglige grupper av typen «medforskere». Deres medvirkning kan være verdifull, men uten at man må miste respekten for forskning basert på lang utdanning og ofte årevis med faglig prøving og feiling på feltet og med metodikkene man bruker.Innspillet er utarbeidet av: Professor Brita Bjørkelo, førsteamanuensis Maria Louiza Christina Damen, professor Morten Holmboe og professor Dag Ellingsen.
	Innspillstema: [Åpne forskningsprosesser]
	Navn på underliggende enhet: 


